
Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie

Obszar stosowania

Unikac kontaktu ze skóra. W przypadku kontaktu ze skóra dokladnie przemyc ja woda mydlana. Przechowywac
produkt w zamknietych pomieszczeniach, w temperaturze z zakresu od 5°C do 30°C. Dopuszczalny okres
przechowywania: 18 miesiecy. Usuwac zuzyta ciecz w punktach recyklingu lub równowaznych. Karty charakterystyki
są dostępne na stronie www.statoillubricants.com i dostarczane na żądanie.

SAWBAND FLUID XHL zaleca się stosować do chłodzenia i smarowania pił taśmowych i brzeszczotów nawet
w najtrudniejszych warunkach panujących w tartakach. Zalecane stezenie wynosi od 3 do 5%. Z reguły zimą
wymagane jest stosowanie produktu w wyższym stężeniu niż w pozostałych porach roku.

Cechy charakterystyczne i zalety

Opis produktu

SAWBAND FLUID XHL to nadzwyczaj smarowny produkt przeznaczony do wszelkich procesów piłowania drewna.
Produkt ten zapewnia, że piły ramowe i brzeszczoty pozostają czyste i wolne od żywicy. Badania eksploatacyjne
wykazały, że SAWBAND FLUID XHL pozwala zwiększać trwałość brzeszczotów dwukrotnie w stosunku
do podobnych produktów konkurencji. SAWBAND FLUID XHL pozwala zmniejszyć wymaganą częstotliwość wymiany
brzeszczotów, co przyczynia się do zwiększenia wydajności produkcji tartaków. Produkt ten chroni elementy pił przed
korozją.

SAWBAND FLUID XHL to mieszający się z wodą płyn chłodząco-smarujący, który charakteryzuje się największą
smarownością wśród produktów z naszej serii wysoce smarownych płynów do pił taśmowych. Produkt ten wytwarza
się na bazie wysoko rafinowanego oleju mineralnego, estrów syntetycznych oraz starannie dobranych dodatków,
zwiększających smarowność.
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Mieszający się z wodą płyn chłodząco-smarujący



Dane charakterystyczne

1.0

ISO 6618
żółty

pH – z wodą wodociągową w
stosunku objętościowym 5%

-

Gęstość w temperaturze 15°C

Acid number, colour indicator

Emulsion appear - 5 vol% in water

SLTM143

Wartość

8.7

Charakterystyka

-

Lepkość w temperaturze 40°C

898

-
Milky

mg KOH/g

31

Barwa

-

Jednostki
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mm²/s

-
kg/m3

Wzrokowy
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ISO 3104
Współczynnik refraktometryczny

Metoda

Wzrokowy

7.5

ISO 12185


